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ĐIỀU LỆ GIẢI
1. ĐIỀU HÀNH GIẢI
Giải golf VINPEARL WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP VIETNAM 2018 hay
WAGC (sau đây gọi tắt là Giải đấu) được điều hành bởi Ban tổ chức giải (sau đây gọi tắt
là Hội đồng) và mọi quyết định của Hội đồng là quyết định cuối cùng.

2. THỜI GIAN THI ĐẤU VÀ ĐỊA ĐIỂM
Giải golf quốc tế “Vinpearl World Amateur Golfers Championship Vietnam 2018” gồm
02 vòng loại và 01 vòng chung kết tại sân Vinpearl Golf Nam Hội An.
2.1. Vòng tập: Ngày thứ Sáu, 27.07.2018
o Gôn thủ chủ động đăng ký giờ tee time với sân Vinpearl Golf Nam Hội An.
o Tiệc chào mừng vào lúc 18h00 tại bãi biển khách sạn Vinpearl Resort &
Golf Nam Hội An.
2.2. Vòng loại: Ngày thứ Bảy, 28.07.2018
o Vòng loại sáng xuất phát shotgun lúc 6h30 (cho Hội viên Vinpearl Golf).
o Tiệc trao giải vòng loại buổi sáng vào lúc 12h30 tại Grand Ballroom
khách sạn Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.
o Vòng loại chiều xuất phát Shotgun 12h30 (Mở rộng).
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o Tiệc trao giải vòng loại buổi chiều vào lúc 18h30 tại Grand Ballroom
khách sạn Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.
2.3. Vòng chung kết: ngày Chủ nhật 29.07.2018
o Vòng Chung kết xuất phát theo tee time từ 7h00.
o Tiệc trao giải vào lúc 13h00 tại Grand Ballroom khách sạn Vinpearl Resort
& Golf Nam Hội An.

3. ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU
Giải đấu được mở rộng đến tất cả các gôn thủ NAM và NỮ Nghiệp dư theo Luật về Tư
cách Nghiệp dư 2016 được quy định bởi R&A Rules Limited và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ
(USGA):


Người chơi bắt buộc phải có quốc tịch Việt Nam và lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi
(sinh trước ngày 1/1/2000).



Có Handicap Index tại một sân golf tại Việt Nam hoặc V-Handicap không vượt
quá 25,4 tại thời điểm đăng ký.



Nếu người chơi có Handicap Index vượt quá 25,4 sẽ được điều chỉnh về 25,4.

Lưu ý: Tất cả các gôn thủ tham gia giải WAGC phải chứng minh bản thân là một gôn
thủ NGHIỆP DƯ (theo quy định của Luật Tư cách Nghiệp dư R&A).
Ban tổ chức giải sẽ là người quyết định Handicap Index để sắp xếp vào các bảng thi đấu
tương ứng. Gôn thủ phải ký xác nhận và kiểm tra Handicap tại quầy Lễ tân của sân trước
khi bước vào vòng đấu loại WAGC.
Mỗi gôn thủ chỉ được phép tham gia một trong hai vòng loại sáng hoặc chiều.

4. THỂ THỨC THI ĐẤU
Tất cả các vòng đấu thuộc Giải đấu sẽ được thi đấu theo thể thức Đấu gậy theo
Handicap chính thức qua một vòng đấu 18 hố. Trong trường hợp điều kiện thời tiết và
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sân không cho phép việc hoàn thành 18 hố thi đấu, Hội đồng sẽ cho dừng thi đấu và áp
dụng điểm Net PAR làm kết quả cho các hố chưa kết thúc.
Giải đấu được chia thành 5 nhóm không phân biệt nam nữ căn cứ vào Handicap được
đăng ký như sau:
NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

0,0 – 5,4
HCP Index

5,5 – 10,4
HCP Index

10,5 - 15,4
HCP Index

15,5 – 20,4
HCP Index

20,5 – 25,4
HCP Index

Tại Vòng Chung kết Việt Nam, điểm số tốt nhất trong ngày sẽ được tính thấp hơn 4 gậy
so với Handicap mà gôn thủ đã xác nhận, điểm “Best Net” thấp nhất chỉ có thể là 68 (đối
với Par 72). Quy định này không áp dụng cho vòng loại.
Tee phát bóng: Các golfer sẽ phát bóng theo Tee xuất phát do hội đồng quy định.

5. CƠ CẤU GIẢI


Sau mỗi vòng đấu loại, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 5 gôn thủ có điểm Net tốt nhất
của các bảng để vào Vòng Chung kết Việt Nam. Tại Vòng Chung kết Việt Nam,
gôn thủ thắng cuộc ở mỗi Nhóm sẽ được chọn vào đội tuyển đại diện cho Việt
Nam thi đấu Vòng Chung kết Thế giới tại Malaysia.



Suất đánh khách mời giao lưu (không tính giải thưởng) tại Vòng Chung kết Thế
giới ở Malaysia dành riêng cho các Hội viên của Vinpearl Golf tham dự Vòng
Chung kết Việt Nam (những người vượt qua vòng loại sáng 28/7/2018):
o 02 suất dành cho 02 Hội viên có kết quả điểm thực (Gross) thấp nhất tại
Vòng Chung kết.
o 02 suất dành cho 02 Hội viên có kết quả điểm Net thấp nhất tại Vòng
Chung kết (tối đa -4, tương đương 68 gậy) không phân biệt bảng thi đấu.
o Những Hội viên chiến thắng trong cơ cấu 5 giải chính thức và đại diện cho
Việt Nam sẽ không được tính kết quả cho hạng mục này.
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Giải kỹ thuật sẽ chỉ áp dụng cho các vòng loại và mỗi vòng loại sẽ có các giải
sau:
o Cú đánh gần cờ nhất (Nearest to the Pin): Các hố par 3: Hố 3, 8, 12 và 17
o Cú đánh gần đường kẻ (Nearest to the Line): Hố số 5
o Cú đánh xa nhất (Longest Drive) cho cả Nam và Nữ: Hố số 15
o Hole In One: Hố số 3 và hố 12

6. LUẬT THI ĐẤU
Luật Golf và Luật về Tư cách Nghiệp dư 2016 ban hành bởi R&A Rules Ltd và Hiệp hội
Golf Hoa Kỳ (USGA), các giải thích Luật trong cuốn “Decisions on the Rules of Golf”, bản
Điều lệ thi đấu này, các điều lệ bổ sung và Luật địa phương cho từng vòng đấu ban hành
bởi Hội đồng giải sẽ được áp dụng cho giải đấu này.

7. LỆ PHÍ VÀ HẠN ĐĂNG KÝ:
7.1. Phí tham dự cho một người:
o Hội viên: 3.100.000đ
o Khách lẻ: 4.100.000đ
Bao gồm:
o 1 vòng đánh tập 27.07, 1 vòng loại 28.07
o 1 đêm nghỉ khách sạn đã bao gồm ăn sáng (phòng share). Phụ phí nếu ở
riêng 1 khách/phòng: 1.000.000 VNĐ
o Tiệc trao giải trưa hoặc tối vòng loại.
Các gôn thủ vào Vòng Chung kết sẽ được đài thọ toàn bộ phí thi đấu, khách sạn
và tiệc trao giải ngày 29.07.2018.
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7.2. Ưu tiên cho những gôn thủ đăng ký trước sẽ được ghi danh trước, chuyển tiền
trước sẽ được xác nhận trước.
7.3. Tất cả đăng ký phải được thực hiện trên Đơn đăng ký chính thức của Giải và gửi
về BTC chậm nhất vào lúc 16 giờ thứ Sáu, 20 tháng 07, 2018:
o Người nhận đăng ký: Ms. Ngô Thanh Thiên Ngân
o Hotline: 0936 445 669
o Email: wagcvietnam2018@gmail.com
7.4. Lệ phí thi đấu phải chuyển về tài khoản của Vinpearl theo thông tin sau:
o Tên tài khoản:

CN QUANG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

o Số tài khoản:

VND 0651000666789

o Ngân hàng:

VIETCOMBANK QUẢNG NAM

7.5. BTC có toàn quyền quyết định từ chối bất cứ đơn đăng ký nào hoặc dừng nhận
đăng ký khi số lượng người chơi đã đủ 120 người / vòng loại.

8. XẾP NHÓM VÀ GIỜ THI ĐẤU
8.1. Hội đồng sẽ xếp nhóm và đưa ra thông báo xếp nhóm và giờ xuất phát trên
website của giải.
Hội đồng có quyền thay đổi giờ xuất phát và cách xếp nhóm cho phù hợp với điều
kiện thi đấu thực tế.
8.2. Người chơi bắt buộc phải xuất phát theo nhóm và giờ phát bóng mà Hội đồng
đưa ra. Trong trường hợp người chơi không đưa ra lý do xác đáng trong các
trường hợp miễn xử phạt truất quyền thi đấu quy định theo Luật 33-7 thì:
o Nếu người chơi đến kịp và sẵn sàng phát bóng trong vòng 5 phút từ thời
gian quy định họ sẽ bị phạt hai gậy vì xuất phát muộn.
o Sau 5 phút người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.
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9. DI CHUYỂN
9.1. Các vòng loại
Người chơi được phép sử dụng xe điện của sân để thi đấu nhưng không được sử
dụng bất kỳ phương tiện nào khác trong một vòng đấu chính thức trừ khi được sự
cho phép của Hội đồng.
9.2. Vòng Chung kết Việt Nam
Người chơi bắt buộc phải đi bộ suốt vòng đấu quy chuẩn (stipulated round) trên sân
trừ trường hợp được trọng tài cho phép.
XỬ PHẠT VI PHẠM ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU:
Hai gậy phạt cho mỗi hố vi phạm. Tối đa xử phạt trong một vòng là bốn gậy phạt.
Khi phát hiện hành vi sử dụng phương tiện di chuyển không được phép phải dừng sử
dụng ngay lập tức nếu không người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.

10. CADDIE
Người chơi không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân trong giải này. Mỗi gôn thủ
sẽ phải sử dụng 01 caddie của sân để tham gia thi đấu.
XỬ PHẠT VI PHẠM ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU:
Hai gậy phạt cho mỗi hố vi phạm. Tối đa xử phạt trong một vòng là bốn gậy phạt.
Khi phát hiện hành vi sử dụng caddie riêng mà không được phép phải dừng sử dụng
ngay lập tức nếu không người chơi sẽ bị TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.
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11. PHÂN XỬ HÒA
Khi có kết quả Hòa, Hội đồng sẽ quyết định giải quyết hòa cho kết quả thi đấu như sau:


Nếu có cùng điểm Net, gôn thủ nào có Handicap thi đấu thấp hơn sẽ thắng cuộc.



Nếu Handicap các gôn thủ giống nhau, việc hòa sẽ được quyết định bằng cách
đếm ngược bảng điểm theo những trình tự hệ thống sau:
o Nếu hòa tiếp sẽ lấy 9 hố cuối (Hố 10~18)
o Nếu hòa tiếp sẽ lấy 6 hố cuối (Hố 13~18)
o Nếu hòa tiếp sẽ lấy 3 hố cuối (Hố 16~18)
o Lấy điểm của hố số 18
o Nếu vẫn hòa sẽ áp dụng phương thức bốc thăm để chọn người thắng cuộc

12. THIẾT BỊ ĐO KHOẢNG CÁCH (LUẬT ĐỊA PHƯƠNG)
Người chơi có quyền thu thập thông tin về khoảng cách từ một thiết bị đo khoảng cách.
Nếu trong một vòng đấu quy chuẩn, người chơi sử dụng thiết bị để đo các điều kiện có
thể ảnh hưởng đến quyết định cú đánh như đo độ dốc, tốc độ gió, v.v, người chơi sẽ vi
phạm Luật 14-3.

13. BÓNG VÔ TÌNH BỊ DỊCH CHUYỂN TRÊN GREEN (LUẬT ĐỊA
PHƯƠNG 2018)
Luật 18-2, 18-3 và 20-1 được chỉnh sửa như sau:
Khi bóng của người chơi nằm trên mặt green, người chơi sẽ không bị phạt nếu bóng
hoặc vật đánh dấu bóng vô tình bị dịch chuyển bởi người chơi, đồng đội (partner), đối
thủ hoặc một trong các caddie hay các dụng cụ và thiết bị của họ. Bóng hoặc vật đánh
dấu bóng bị di chuyển sẽ phải được đặt lại theo luật 18-2, 18-3 và 20-1.
Luật địa phương này sẽ chỉ áp dụng khi bóng hoặc vật đánh dấu bóng của người chơi
nằm trên mặt green và bị dịch chuyển một cách hoàn toàn vô ý.
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Chú ý: Nếu bóng của người chơi nằm trên green được xác định là bị di chuyển bởi gió,
nước hoặc các điều kiện tự nhiên khác như trọng lực, độ dốc, bóng phải được chơi tại vị
trí bóng nằm mới. Tuy nhiên vật đánh dấu bóng nếu bị dịch chuyển trong những tình
huống như trên thì cần phải được đặt lại vị trí cũ.

14. TẠM DỪNG THI ĐẤU DO ĐIỀU KIỆN NGUY HIỂM (GHI CHÚ
LUẬT 6-8b)
Điều kiện Thi đấu trong Phụ Lục Phần B 4 trang 158 được áp dụng.
Lưu ý: Dừng thi đấu ngay lập tức do điều kiện nguy hiểm sẽ được thông báo bằng một
hồi còi dài. Tất cả các hình thức dừng thi đấu khác sẽ được báo hiệu bằng ba hồi còi
ngắn. Ngoài ra, báo hiệu tiếp tục thi đấu sẽ là hai hồi còi ngắn và lặp lại.

15. TỐC ĐỘ CHƠI
Quá trình diễn ra giải đấu sẽ được giám sát và mọi hành động kéo dài thời gian sẽ bị xử
phạt (tiến độ chơi). Chậm lần thứ nhất sẽ bị nhắc nhở. Chậm lần thứ hai sẽ bị phạt 1
(một) gậy. Chậm lần thứ ba sẽ bị truất quyền thi đấu.

16. TRẢ BẢNG ĐIỂM (SCORECARD)
Bảng điểm của một gôn thủ được chính thức ghi nhận khi anh ta thả vào thùng thu
scorecard.

17. KẾT QUẢ CỦA GIẢI – KẾT THÚC GIẢI
Khi kết quả đã được đưa lên bảng thông báo, có nghĩa kết quả đó là chính thức cuối
cùng và giải đấu đã kết thúc.

18. VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN SÂN
Tất cả người chơi nên thể hiện văn hóa ứng xử đúng mực theo Chương 1 trong cuốn
Luật Golf.
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Những hành động sau được xem như vi phạm nghiêm trọng Văn hóa ứng xử trong giải:
1. Sử dụng điện thoại trong vòng đấu và gây ảnh hưởng đến các gôn thủ khác
2. Có lời lẽ không đúng mực với người cùng chơi, thành viên BTC và nhân viên
3. Cố tình gây ảnh hưởng làm phiền hay xúc phạm các đấu thủ khác
4. Các hành vi vi phạm Văn hóa ứng xử khác do Hội đồng xét duyệt
Xử lý vi phạm điều kiện này: TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU.

19. TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO HIỂM
Bằng việc ký vào đơn đăng ký, người tham dự sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc
tham gia Giải của mình. Vinpearl Golf, Ban tổ chức, Hội đồng giải, các Nhà tài trợ và Sân
golf đăng cai không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát, hư hỏng đối với dụng cụ và
các vật dụng cá nhân của người tham dự cũng như bất kỳ chấn thương hay nguy hại
nào có thể xảy ra trong quá trình tham gia Giải đấu.

20. TRANH CHẤP VÀ NGHI NGỜ
Mọi tranh chấp và nghi ngờ về Luật cần phải được thông báo cho Hội đồng giải sớm
nhất có thể sau khi hoàn thành vòng đấu và không quá 15 phút sau khi kết thúc vòng
đấu.

21. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:


Những gôn thủ nào thắng cuộc Vòng chung kết Việt Nam hoặc vòng chung kết
Thế giới nhưng không tham gia được cũng sẽ không được nhận bất kỳ giải
thưởng nào. Mọi cuộc tranh luận sẽ được giải quyết thông qua Ban tổ chức giải
đấu (3 phiếu Đại biểu tổ chức giải) là bộ phận đưa ra quyết định cuối cùng.



Nếu gôn thủ vượt qua vòng loại không thể tham dự Vòng Chung kết tại Việt Nam
thì phải báo cho Ban tổ chức ngay sau khi công bố kết quả thi đấu vòng loại,
trong trường hợp này gôn thủ hạng kế tiếp sẽ được tham dự thay cho gôn thủ
không thể thi đấu của nhóm đấu đó. Nếu gôn thủ tự ý bỏ suất thi đấu tại Vòng
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Chung kết Việt Nam thì BTC sẽ xem xét hình thức kỷ luật cấm thi đấu cho mùa
giải tiếp theo.


Tại mỗi nhóm đấu của Vòng Chung kết, 5 gôn thủ vô địch sẽ nhận được giải
thưởng hấp dẫn là chuyến đi khứ hồi hạng vé Phổ thông, trọn gói mọi chi phí ăn
ở trong vòng 7 ngày, khách sạn cao cấp phòng đôi, 6 vòng đấu gôn bao gồm 4
vòng đấu chính thức của đội tuyển đại diện Việt Nam và có cơ hội đối đầu 40 đội
gôn trên thế giới. (Giải thưởng này đã được Hiệp hội Golf Việt Nam và Tổng cục
Thể dục Thể thao cho phép nên sẽ không ảnh hưởng đến Tư cách Nghiệp dư của
gôn thủ thắng giải).



Nếu gôn thủ thắng giải Vòng Chung kết Việt Nam không thể tham dự Vòng Chung
kết Thế giới thì phải báo trước cho Ban tổ chức ít nhất 21 ngày trước ngày lên
đường thi đấu. Gôn thủ không tham dự mà không báo trước thời hạn quy định sẽ
phải thanh toán toàn bộ chi phí mà Ban tổ chức chi trả cho gôn thủ đó tham dự
Vòng chung kết Thế giới (WAGC) 2018 tại Malaysia.



Gôn thủ thắng giải Vòng Chung kết phải cam kết cung cấp cho Ban tổ chức đầy
đủ hồ sơ giấy tờ kịp thời để đặt vé máy bay và làm thủ tục visa (nếu có).

22. QUYẾT ĐỊNH
Hội đồng giải Vinpearl World Amateur Golfers Championship Vietnam 2018 chịu trách
nhiệm ra những điều luật và quyết định cuối cùng.
Khi Hội đồng chỉ định một trọng tài làm nhiệm vụ điều hành Luật, quyết định của anh ta
là quyết định cuối cùng (Luật 34-2). Khi không có mặt của trọng tài, mọi tranh chấp và
nghi ngờ về Luật sẽ được quyết định bởi Hội đồng. Quyết định của Hội đồng là quyết
định cuối cùng (Luật 34-3).

Điều lệ giải Vinpearl World Amateur Golfers Championship Vietnam 2018
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